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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O CENIE 
 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zamierza zrealizować zamówienie, którego 
przedmiotem będzie: Sporządzenie projektu budowlanego na podstawie rozwiązań 
zamiennych zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej budynku 
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 
66, z września 2021 r. sporządzonej przez mgr inż. Ryszarda Psujka, Rzeczoznawcę ds. 
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Mariana Nocula – Rzeczoznawcę Budowlanego, 
zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 
oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach zadania pn.: 
„Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW”. 
 
W celu uniknięcia wątpliwości, zakres opracowania dokumentacji projektowej nie powinien 
dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej, która została już wykonana tj. Projektu 
wykonawczego Instalacji Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego oraz Projektu 
wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru, natomiast powinien uwzględniać przyjęte  
w nich rozwiązania. 
 
W związku z powyższym, zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o wstępne 
oszacowanie możliwości i kosztów realizacji zamówienia i wypełnienie załączonego szablonu 
kalkulacji oraz odesłanie całości informacji do dnia 6 maja 2022 r. na adres: 
anna.figielska@nikidw.edu.pl.  

 
1. Opis i zakres zamówienia  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a. przedstawienie propozycji niezbędnych rozwiązań technicznych, których 

realizacja zapewni właściwy określony w dokumencie pn. „Ekspertyza 
Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej budynku Narodowego Instytutu 
Kultury i Dziedzictwa Wsi”, poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku w tym 
m.in. wykonanie symulacji komputerowej klatek schodowych (opcje 
oddymiania), celem weryfikacji czy przyjęte we wskazanym dokumencie 
założenia są możliwe do realizacji, nadto uwzględnienie drogi ewakuacyjnej  
i zmian wykorzystania powierzchni w związku z planowaną zmianą 
przeznaczenia piwnic zlokalizowanych na poziomie -1, z pomieszczeń 
magazynowych na cele statutowe NIKiDW np. wystawienniczo – konferencyjne 
(przeznaczenie na pobyt ludzi); 



 

 
 

b. sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót, a także innych 
załączników, opracowań i dokumentacji w tym kosztorysów, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa z wyłączeniem wyceny prac budowlanych 
określonych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej 
dotyczących Instalacji Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego oraz wyceny 
prac budowlanych określonych w Ekspertyzie dotyczących Systemu Sygnalizacji 
Pożaru; 

c. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień czy zezwoleń  
w zakresie sporządzonej dokumentacji projektowej; 

d. złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

e. reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na 
budowę oraz do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na 
podstawie wskazanej powyżej dokumentacji projektowej. 

      Założenia dla zadania:  

 Projekt wg. Ekspertyzy Przeciwpożarowej na wszystkie wymienione w niej 
rozwiązania zamienne, z uwzględnieniem wyżej wskazanych wyłączeń,  
w zakresie dwóch wykonanych już projektów wykonawczych to jest: Projektu 
wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru i Projektu wykonawczego Instalacji 
Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego (w załączeniu).  

2) Budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, pełniący funkcję użyteczności 
publicznej, użytkowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, 
usytuowany w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, który jest wpisany 
do rejestru zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod 
pozycją 252. Ze względu na wartość zabytkową, artystyczną i historyczną ochronie 
konserwatorskiej podlega forma i kształt budynku oraz jego elementy składowe.  
Budynek stanowi jeden z reprezentacyjnych obiektów ulicy Krakowskie Przedmieście  
w Warszawie. Do 2019 roku budynek był użytkowany przez Centralną Bibliotekę 
Rolniczą (CBR), a w dniu 17 października 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 76 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi budynek został przejęty przez Narodowy Instytut 
Kultury i Dziedzictwa Wsi (obecnie budynek służy statutowej działalności 
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi).  

3) Budynek jest posadowiony na działce nr 39/2, woj. mazowieckie, Powiat Warszawa, 
Gmina Dzielnica Śródmieście, obręb ewidencyjny, 5-04-01 

4) Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 08-460 Warszawa. 
5) Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin obiektu w terenie (wizja w terenie)  

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – przed terminem składania ofert. 
 

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  
31 sierpnia 2022 r.  

 
 
 



 

 
 

3. Informacje dodatkowe: 
Osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Anna Figielska. Wszelkie pytania dotyczące 
niniejszego zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: 
anna.figielska@nikidw.edu.pl., tel. 511 543 396.  
W przypadku, gdy dla prawidłowego określenia ceny niezbędne jest przedstawienie 
dodatkowej dokumentacji, zostanie ona udostępniona po zgłoszeniu takiej potrzeby. 
Wniosek w tym przedmiocie winien zawierać uzasadnienie. 

 
Załączniki: 

 Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Budynku Narodowego Instytutu 
Kultury i Dziedzictwa Wsi z września 2021 r.; 

 Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 stycznia 2022 
r. (znak: WZW.5142.32.2022.KMR); 

 Projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pożaru z dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 Projekt wykonawczy Instalacji Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego z dnia  
23 grudnia 2021 r.; 

 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 15 listopada 2021 r. (WZ.5595.690.1.2021); 

 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 15 listopada 2021 r. (WZ.5595.690.2.2021); 

 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 15 listopada 2021 r. (WZ.5595.690.3.2021); 

 Rzuty budynku; 

 Szablon kalkulacji. 
         

 


